LlGA DE AMADO RES BRASILEIROS DE RADIO
EMISsAo

LABRE-SP
ATA

DA

REUNIAo

AMADORES

ORDINARIA

DE RADIO EMISsAo

DO CONSELHO
- LABRE-SP

ESTADUAL

DA

N° 639 REALIZADA

LlGA

DE

EM 10 DE

MAIO DE 2014

"Aos 16 de agosto do ana de dois mil e quatorze, realizou-se a 639a reuniao ordinaria
do Conselho Estadual da Liga de Amadores Brasileiros de Radio Emissao - LABRESP, cadastrada
Miguel Vieira

no CNPJ nO 62.041.256/0001-02,
Ferreira,

em sua sede social sito a Rua Dr.

345-A, bairro do Tatuape,

cidade de Sao Paulo/SP,

com

primeira chamada as 10hOOmin horas e segunda chamada as 10h30min.

Presentes a reuniao os seguintes membros do Conselho Estadual:

Celso Paes de Melo - PY2CM - Conselheiro Estadual
Claudio Gimenez - PY2KP - Conselheiro Estadual Permanente
Deborah Galdi Bortolin - PY2TEY - Conselheira Estadual
Fernando Luiz Gongalo - PY2AG - Conselheiro Estadual
Jose Alberto Julio - PY2EJ - Conselheiro Estadual
Luciano Henrique Berloffa - PY2SHF - Conselheiro Estadual!.,·

...~-~

Robert Alexander Cochrane - PY2WAR - Conselheiro e Presidente do Conselho
Rubens Emilio Bergamasco

- PY2PU - Conselheiro e Vice-Presidente
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do Consel~o~::;\
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Antonio Macedo Pereira - PU2YTC - Conselheiro Estadual

\
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Bruno Nigro - PY2PI - Conselheiro Estadual Permanente
Luis Antonio Palhares - PY2SET - Conselheiro Estadual
Wilson Bezerra da Silva - PY2ASE - Conselheiro Estadual

Compareceu para assistir colega Antonio Galdino PY2BE.
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Verificado

e anotado

quorum

0

legal,

0

Presidente

do Conselho

Estadual deu infcio aos trabalhos as 10hOOmin, sendo decretado sigilo dos trabalhos,
solicitando

a safda do convidado,

nomeando

a mim Luciano

Henrique

Berloffa

-

PY2SHF para secretariar a aludida reuniao.

o
Alexander

primeiro ate da reuniao foi do Presidente

do Conselho

Cochrane - PY2WAR, com a leitura do relat6rio com

associados,

entre

conselheiros,

maio e agosto

conforme

de 2014,

sem

offcios da Presidencia

haver

Executiva

0

Robert

nome dos novos

qualquer
LAl258/14,

obje9ao

pelos

LAl259/14

e

LAl260/14.

Ato continuo,

foram verificados

por este Conselho

Estadual,

os

relat6rios atualizados ate maio de 2014, os procedimentos judiciais ajuizados em nome
da LABRE-SP,

e que encontrao - se sob a tutela do escrit6rio

Sociedade de Advogados,

Marcelo

Motoyama

nada sendo encontrado que desabone as medidas judiciais

tomadas pelo representante legal, enos andamentos processuais ali descritos.

Foi registrado com grande pesar

0

falecimento

em junho de 201r~.:

ilustrissimo labreano, Clodoaldo Pia Paoli - PY2BGN, da cidade de Silo Paulo.

FOI reglstrado com grande pesar

0

0

desligamento em maio de 2014,

Carlos Custodio - PY2ROE, par motivo de foro intima.

Foi registrado e nao aprovado
Wanderley

Orefece - PY2WO/PY4WE,

pediu a palavra

0

0

~

faleclmento em Julho de 2011" dq:,;

ilustrfssimo labreano Otto Ricardo Hornhardt - PY2CRE, da cidade de Limeira.

Foi registrado e aprovado

\

desligamento
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em julho de 2014, de

por motivo de foro fntimo. Neste momento,

conselheiro Celso Paes de Melo - PY2CM para solicitar a expedi9ao

de offcio a diretoria executiva, para que explique

0

motivo de ausencia de resposta as

solicita90es do antigo associado. Por unanimidade foi aprovada a solicita9ao do nobre
conselheiro.
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1) Foi aprovado

por unanimidade,

conselheiros

presentes,

apos

do

e

dos

administrativ~

sigiloso n.01/14, sendo decidido, nos termos do estatuto vigente, Art.

0

final

debates

pondera90es

36, I, a aplica9ao de pena de advertencia

relatorio

os devidos

procedimento

por escrito ao associ ado matricula

n.o

81.854, com comprova9ao de entrega e com aviso de que, no caso de reincidencia,
sera aplicada pena de censura em prontuario que fica arquivado
Diante dos lamentaveis

fatos relatados fica determinado

em pasta propria.

por este Egregio Conselho

Estadual:

a) a imediata corre9ao das delega90es existentes, seja elas em carater pessoal ou
social, em especial as constantes do site da entidade, pois visa ao conhecimento
todos que la acessam,

e ainda a expedi9ao

das carteiras

de

sociais dos respectivos

delegados, constando a vigencia da delega9ao;

b) seja

0

denunciado orientado, pela Diretoria Executiva, das atividades

seu cargo,

e do trato

dispensado

polivalentes da Diretoria;

aos

Delegados

•

c) seJa apllcada a pena de ADVERTENCIA

Regionais,

.

correlatas

enquanto
.

por escnto ao denunclado,

a
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Art. 36, I e paragrafo segundo do Estatuto;
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d) sejam

tomadas

realiza9ao

de

as devidas

providencias

administrativas,

visando
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associativ~,

nossas

finalidades,

a harmonia

em

e a coesao

especial,
do quadro

desenvolvimento

0

social,

as atividades

assistenciais, culturais, educativas, recreativas e desportivas;

e) seja encaminhado,

aos denunciantes,

res posta formal

Conselho, para que assim possam tomar conhecimento

pela Presidencia

i

deste

do desfecho deste presente

Processo Administrativo.

as demais itens constantes
executiva.

ti
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do relatorio final deverao seguir por oficio a diretoria
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2)

Considerando

os inumeros casos de cancelamento

de foro intimo entre os meses de janeiro
investigaQoes constatou-se tratarem-se
problemas financeiros
parcelamento

a abril de 2014, que ap6s as devidas

na verdade de cancelamentos

dos associados,

resolveu este Conselho

incluindo as parcelas vincendas.

motivados

Estadual

em ate 10 parcelas mensais, dos debitos financeiros

inadimplentes,

por motivo

por

aprovar

0

dos associ ados

Devera a diretoria executiva

instruir

mecanismos para atender esse fim.

3)

Foi recebida por mensagem

grupo de radioamadores

eletr6nica

uma solicitaQao de um

Labreanos do Vale do Ribeira, regiao do sui do Estado de

Sao Paulo, para a instalaQao de uma rede de repetidores naquela regiao, tao carente
de sistemas de comunicaQao em VHF e UHF considerando

a sua topografia. Ap6s os

devidos debates foi informado pelo conselheiro Robert Cochrane, que sera submetido
a este Conselho para a aprovaQao na pr6xima reuniao, uma proposta de trabalho para
a instalaQao de um sistema de repetidoras em rede para atender os radioamadores

em
.•...,..~

suas estaQoes bases, m6veis e a populaQao daquela regiao no caso de emergenc,i,§..~-,•
4)

Em relaQao ao metodo de comunicaQao oficial entre os meibro~ • •••••

deste conselho foi aprovado por maioria, a utilizaQao do grupo secreto Conseltlo

d~;
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LABRE Sao Paulo, administrado

pelo presidente ou conselheiro

apontado,

na tJed~

en

rn
-t

social do ~ite ~acebook. Em cara~~r se~und.ario f~i aprovado a util~ZaQaOdo p~og'lam~;
de comunlcaQao Skype para reunloes vlrtuals.

tn
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FOI aprovado tambem por unanlmlad~~;
'.

,;r.'~

a criaQao de uma pagina de fas na rede social Facebook do Conselho Estadual de!Saq~

Paulo para receber solicitaQoes, sugestoes, elogios e reclamaQoes dos associadoi'; dat;£:
LABRE bem como dar acessibilidade,

transparencia

e publicidade

dos atos d stefl.;

conselho, ficando a cargo do presidente ou a um conselheiro apontado a man ute

'~Q

e administraQao da mesma https:llwww.facebook.com/conselholabresp.
5)

Foi discutido e aprovado por unanimidade

Certificado RENER, para operaQoes analogas as de emergencias,
radioamadores
as encontradas

a instituiQao de um
a ser conferido aos

licenciados que comprovarem terem operado em condiQoes analogas
situaQao de emergencia,

durante realizaQao do concursos

CQ World

Scout, Concurso Batalha Naval do Riachuelo da Marinha do Brasil, Concurso Verde e
Amarelo da Escola de ComunicaQoes do Exercito e Jambore On The Air - JOTA da
UEB. Demais detalhes serao especificados
SP.

por offcio a diretoria executiva da LABRE
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6)

Foram recebidos offcios da presidemcia executiva

2014, sendo deliberado

0

nA a 7 de

que seque:

a) Offcio 04/14 - Comunicayao de realizayao do CD - Por tratar-se apenas de um
simples

comunicado,

foi dado ciencia aos conselheiros

de seu conteudo;

demais considerayoes se faraD em reuniao ou por offcio.

b) Offcio 05/14 - Solicitayao de Incinerayao de Documentos
deliberayoes

dos Conselheiros

envio de orientayao
fiscais e contabeis

presentes,

foi aprovado

por offcio a diretoria executiva
deverao ser armazenados

- Apos as devidas
por unanimidade,

de que os documentos

pelo prazo legal, ficando

criterio desta a dilatayao deste prazo, ou sua destinayao,
tratam de documentos de responsabilidade

c) Offcio 06/14

-

Solicitayao

em orientar a diretoria executiva,

ao

uma vez que se

da Diretoria Executiva.

de Providencias

Campinas - Apos devidas deliberayoes

0

quanto

a venda

dos Conselheiros

da 4~:~de~

presentes, i'Pto~tse~

que devera ser realizada

a avali.ya~;;::;do!::~

referido imovel, por pessoa competente do ramo imobiliario, sendo de j:er~{:~er21'~
apresentado

0

mfnimo 3 avaliayoes, para que se obtenha uma valoraYI

di,~:na

do referido imovel. Nao foi aprovada a venda do imovel de maneira parcel~ra
para

0

interessado

uma vez que, com a propositura

oficio, vislumbrou-se
proposto.

Salienta

Assembleia

uma demasiada demora para
este

Geral realizada

imovel, permanecendo

d) Offcio 07/14
Federal.

recebimento total

que conforme

Novembro

da ayao inform~da:!:~ilo 0

ja consta

em

de 2013, foi autorizada
,

40 vIDor:
Atr.A.~...daO)

a venda do

a diretoria com esta responsabilidade.

- Autorizayao

Apos

transferencia

Conselho,

0

~

as devidas

para transferencia
deliberayoes

da biblioteca da LABRE-SP

da Biblioteca

foi autorizada

por unanimidade

para as depende

Federal, nos moldes propostos no offcio em referencia.

para a LABRE
a

LABRE
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Nao havendo mais assuntos a serem discutidos,

as 12:30 horas

0

presidente do Conselho Estadual Robert Alexander Cochrane - PY2WAR encerrou a
reuniao, secretariada por mim Luciano Henrique Berloffa - PY2SHF, cuja ata apos as
devidas assinaturas e reconhecimentos
tftulos e documentos

sera encaminhada

civil e de pessoas juridica

Cartorio Medeiros, para registro acompanhada

ao 4° Oficio de registro de

da comarca de Sao Paulo - SP,

dos documentos

comprobatorios

atos ora praticados.
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mara Fonseca Pereira
Escrevente Autorizada

U
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Emol.
Estado

Ipesp
R. Civil
T. Justi~a

Total

4 Olicial de Rcgistro de TituIos c Documentos c
Civil de Pcssoa Juridica da Capitai- CNI'J: 15.141.653/0001-68
Robson de Alvarenga - Oncial de Registro

R$ 63,03
R$ 18,02
R$ 13,28
R$ 3,29
R$ 3,29
R$ 100,91

Selos e taxas
Recolhidos

p/verba

Protocolado e prenotado sob 0 n. 313.719 em
03/09/2014
e registrado, hoje, em microfilme
sob 0 n. 630.988 , em pessoajuridica.
Averbad a mar m do registro n. 7582/ A
5
aul,
de setembro de 2014
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Sao Paulo, 31 de Maiorde+·2014. '~I';"l;"·-·~l
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LAl258/14,
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Da: Presidencia - LABRE-SP
Ao: Presidente Conselho da LABRE-SP
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.Relacionamos abaixo, os expedientes da .:'ecretaria contend \ olro~
novos assoclados, desllgamentos e faleclmentos do mes de Malo12014.
i\...,."_.,,,......

~sCO\

(!X). ,~,,~-"".~

Novas Associados:

Nome

Indicativo

Cidade - Estado

Flavio Risther Moraes
Alessandro Miertschink

PU2NKG
PY2ZU

Caraguatatuba - SP
Vinhedo - SP

Luiz Carlos Balista

PY2CN

Sao Paulo - SP

Newton Nunes

PY2NEW

Fabio Antonio N. Ferreira

PU2PZZ

Jaboticabal - SP
Ubatuba - SP

Antonio Sargi
Ricardo Marques Valio

PU2SSA

Santos - SP

PY2RMV

Santos - SP

Paulo Roberto de Araujo Moser

PY2TUD

Sao Paulo - SP

Ricardo de Paula Esteves
Edson Fernandes Theodoro
Carlos Jose de Oliveira

PU2RPB
PY2469SWL

Sao Paulo - SP
Sao Paulo - SP

PU2SDW

Lins - SP

Cancelamento:

Nome

Indicativo

Cidade - Estado

Joao Carlos Cust6dio

PY2ROE

Barueri - SP

Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira. 345 A - Tatuape - 03071-080 - Sao Paulo-SP
Fone: (11) 2093-9888/ (11) 2294-1047 - Fax: (11) 2225-2828
Site: www.labre-sp.org.br
- E-mail: labresp@labre-sp.org.br
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Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, 345 A - Tatuape - 03071-080 - Sao Paulo-SP
Fane: (11) 2093-9888/ (11) 2294-1047 - Fax: (11) 2225-2828
Site: www.labre-sp.org.br
- E-mail: labresp@labre-sp.org.br
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Sao Paulo, 30 de Junho de 2014.
LAl259/14

Da: Presidelncia - LABRE-SP
Ao: Presidente Conselho da LABRE-SP

Saudagoes.
Relacionamos abaixo, os expedientes da Secretaria contendo os nomes dos
novos associados, desligamentos e falecimentos do mes de Junho/2014.

Novos Associados:
Nome

Indicativo

Cidade - Estado

Marcio Cabral Barbio
Carlos Henrique Dell Aquila

Sem Indicativo

Sao Paulo - SP

Edison Koji Maruyama
Francisco Demouties da Cunha

Sem Indicativo

Nicole Fernandes D. da Cunha

Sem indicativo

Eduardo Anjiolino

PY2PTU

Carlos Roberto Paoli

PY2FFZ

PY2KXI
PY2NF

Sao Jose dos ca~~GS- SP
Cotia - S
Sao Paulo - SP ;$ ••

....4

Sao Paulo -~P ,::::lJ
::::: en
(1"',
Franca - S
I~::~ -I
Sao Paulo - SP \~:\; ,211\
i
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I

Falecimento:

Clodoaldo Pio Paoli

Indicativo

Cidade -

Sao Paulo - SP

Rua Dr. Migue
. Ira Ferreira, 345 A - Tatuape - 03071-080 - Sao Paulo-SP
Fone: (11) 2093-9888/ (11) 2294-1047 - Fax: (11) 2225-2828
Site: www.labre-sp.org.br
- E-mail: labresp@labre-sp.org.br
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Sao Paulo, 30 de Julho de 2014.

LAl260/14
Da: Presidelncia - LABRE-SP
Ao: Presidente Conselho da LABRE-SP

Saudagoes.
Relacionamos abaixo, os expedientes da Secretaria contendo os nomes dos
novos associados, desligamentos e falecimentos do mes de Julho/2014.

Novos Associados:
Nome

Indicativo

Cidade - Estado

Adrien Gaston Boudeville

Sem Indicativo

Sao Paulo - SP

Luiz Henrique Ferreira

Sem Indicativo

Luiz Rodolfo S. G. Teixeira

PU2VUC

Adamantina

- SP
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Sao Jose dos cal'~

' ~:~

:

t

"••
1'

-,

r''''

"".'~'

1l'ii

!2

i,. g.~ •

IIF

-:
lii'
'1) ,~

~.:
Q

'I
.~~~.

I'll

:1::
'".
lli!lijl

r:; L~

i'

Cancelamento:

if

Nome

Indicativo

Wanderley Orefece

PY2WO I PY4WE

.

~
~

Cldade - EstfldQc1 ~_
Araraquara -

Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, 345 A - Tatuape - 03071-080 - Sao Paulo-SP
Fone: (11) 2093-9888 I (11) 2294-1047 - Fax: (11) 2225-2828
Site: www.labre-sp.org.br
- E-mail: iabresp@labre-sp.org.br
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Falecimento:
Nome
Otto Ricardo Hornhardt Filho

Indicativo

Cidade - Estado
Limeira - SP
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Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, 345 A - Tatuape - 03071-080 - Sao Paulo-SP
Fone: (11) 2093-9888 I (11) 2294-1047 - Fax: (11) 2225-2828
Site: www.labre-sp.org.br
- E-mail: labresp@labre-sp.org.br
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